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Zadeva: Direktiva o energetski učinkovitosti je priložnost za gospodarstvo, državljane in okolje

Spoštovani minister Gaspari,

Kot minister, odgovoren za energetsko politiko Slovenije, vodite razpravo o trenutno najbolj obetavnem
evropskem pravnem orodju za naslavljanje težke ekonomske in finančne situacije - o osnutku EU Direktive o
energetski učinkovitosti.

V času, ko je uvoz energije visok in še narašča in ko je zaskrbljenost zaradi posledic podnebnih sprememb
visoka, je pomembno, da pravilno ocenimo, kako največ pridobiti iz najcenejše, najvarnejše in najbolj čiste
energije - energetskih prihrankov. Če bi EU dosegla 20 % energetskih prihrankov do leta 2020, bi se skupna
odvisnost EU od uvoza nafte, premoga, plina in urana s predvidenih 62 % v letu 2020 znižala na raven iz
leta 1990, ko je bila 45 %. To pa pomeni prihranek stotine milijard evrov, ki bi jih v nasprotnem primeru
države članice zapravljale za drag in nezanesljiv uvoz energije. Prav tako pomeni zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov za dodatnih 5 % pod raven iz leta 1990 in ustvarjanje do 2 milijonov novih delovnih mest.

Trenutna razprava Evropske unije o novi direktivi, ki naj bi nam pomagala zajeti ogromen potencial
energetske učinkovitosti in energetskih prihrankov, je priložnost, ki je ne smemo zamuditi. Dobro
zasnovana direktiva o energetski učinkovitosti lahko prinese enake pogoje za vse evropske države, signal
trgom ter norme in investicije, ki so potrebne za končno udejanjenje koristi energetske učinkovitosti in
energetskih prihrankov.

Glede na vse te koristi, smo resno zaskrbljeni zaradi novic, da države članice na predlog direktive gledajo
kot na breme in ne kot na priložnost ter da želijo direktivo oslabiti oziroma izločiti njene bistvene elemente.
Naše ocene kažejo, da predlog Evropske komisije ponuja zadostne ukrepe za dosego le dveh tretjin
20 % cilja, zato nujno potrebuje okrepitev in ne nadaljnjega slabljenja. Še posebej menimo, da:

 bi morali biti zavezujoči nacionalni cilji vezani na rabo primarne energije določeni in vpeljani
brez nadaljnjih zamikov – kot instrument, ki bo državam članicam omogočil največjo fleksibilnost pri
prispevku k 20 % cilju, na način, ki najbolj odgovarja nacionalnim okoliščinam;

 obligacijske sheme za energetsko učinkovitost ponujajo stroškovno učinkovit, stabilen in finančni
mehanizem za doseganje energetskih prihrankov na področjih, kjer se srečujemo z največjimi
ovirami, kot npr. pri temeljiti prenovi obstoječih stavb. Zahteva na ravni EU za uveljavitev takih shem
v vseh državah članicah bo katalizirala prehod k na prihodnost odpornemu poslovnemu modelu za
ponudbo in rabo energije.



Medtem ko je direktiva o energetski učinkovitosti tehničen dosje, s številnimi podrobnostmi, ki jih je potrebno
doreči, bo vaša zaveza pomagala k sprejetju učinkovite zakonodaje. Pozivamo vas, da o direktivi o
energetski učinkovitosti razmišljate v smislu vseh koristi, ki jih ta lahko prinese našemu
gospodarstvu, državljanom in okolju ter zagotovite, da bo poročilo o napredku in s tem signali, ki jih
boste javnosti poslali 24. novembra, odražali to spoznanje.

Za vašo pozornost se vam najlepše zahvaljujemo!
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